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Gaspa^rian: 
''alvo deve 
ser juros" 

O deputado Fernando Gas-
parian (PMDB-SP) criticou on
tem grupos de constituintes que 
estão preocupados com a du
ração do mandato do presidente 
Sarney, enquanto setores 
produtivos da economia são as
fixiados pelas exorbitantes 
taxas de juros bancários. Em 
seguida, ele conclamou os 
peemedebistas a se unirem em 
torno do que é fundamental 
para o país e para o povo 
brasileiro. 

— Deve parecer estranho 
que estejamos a discutir a 
duração do mandato presiden
cial enquanto o país se pergun
ta, aflito, quanto tempo durará 
ainda a asfixia dos setores 
produtivos da economia pro
vocada pelas exorbitantes taxas 
de juros bancários. Como num 
arco diabólico, repetem os ban
queiros nacionais a mesma 
política de terra arrasada que 
nos oferecem os banqueiros in
ternacionais, protestou o de
putado. 
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A seu ver, a Constituinte 
deve partir logo para eleboração 
da nova Constituição ao invés 
de perder tempo em reformar a 
atual Carta. "Deve parecer es
tranho que adiemos a elabo
ração de um texto constitu
cional novo e íntegro voltado 
para o futuro e nos debrucemos 
sobre o passado, na tentativa 
de melhorar detalhes de uma 
Constituição repudiada por 
todos e da qual só se deve louvar 
a iniciativa, inspirada por nosso 
partido, de enterrá-la para sem
pre na vala comum das indigên-
cias do espírito", advertiu. 

Em seu discurso, que foi 
dado como lido na sessão de on
tem da Assembleia Constituin
te, pediu que o seu partido se 
una para resgatar os com
promissos assumidos "em cons
ciência e em praça pública". Ele 
destacou também que o sucesso 
eleitoral do seu partido, em 
novembro de 1986, provocou 
"em nossos adversáros neces
sidade, tão determinda quanto 
maquiavelicamente conduzida, 
para dividir os nossos quadros". 

— Do lado de fora desta 
Casa o povo nos vigia. Gerrilhas 
internas, agenciadas e aplau
didas por nossos adversários, 
não conseguirão nos levar a im
passes vergonhosamente retó
ricos ou falsamente ideológicos, 
do tipo que pretende opor li
deranças contra lideranças ou 
criar conflitos entre o governo e 
o partido, de cujo programa ele 
procura se alimentar", alertou o 
deputado peemedebista. 


